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galaconcert m.m.v. Bossche Opera, Brabant Sinfonia

Elise Caluwaerts, Mylou Mazali, André Post

muzikale leiding: Hans Lamers

VIVA VERDI
Zijn leven, zijn werk.



Bedankt!

Vrijwilligers en medewerkers zijn van onschatbare waarde voor 
BrabantZorg. BrabantZorg is in de gelukkige omstandigheid dat bijna 
3800 vrijwilligers en 5700 medewerkers een belangrijke bijdrage leveren 
aan het welzijn van de cliënt. 
 
We zetten deze betrokken en onmisbare vrijwilligers en medewerkers 
dan ook graag in het zonnetje en bieden ze een ontspannen middagje aan 
bij het galaconcert van Osse Opera. Een extraatje waarmee we willen 
zeggen: Bedankt voor je inzet! Geniet van het concert!
 

 Raad van Bestuur 
,groZtnabarB 

 Wilma de Jong
 Felicia Brandsma
 Roger Otto

Alweer een prachtig galaconcert in de Lievekamp. 
Ik weet wat het betekent; de luisteraars, de familie 
in de zaal, het doek gaat open en alles waar 
maanden voor geoefend is, wordt letterlijk voor 
het voetlicht gebracht. Orkest en koor in harmonie, 
solisten tot in de perfectie en het toneel, licht en 
geluid tot in de puntjes verzorgd.

Wat een prestatie, wat een inzet. 

Ik wens iedereen een heerlijke voorstelling toe. 

Wobine Buijs-Glaudemans
Burgemeester van Oss

VOORWOORD 
BURGEMEESTER OSS

Hans Ruis
Voorzitter Osse Opera
voorzitter@osseopera.nl
T 06 51 26 85 10
www.osseopera.nl

Anneke Schults
Voorzitter Ver. Bossche Opera
a.schults@home.nl
T 06 40 32 07 91
www.bosscheopara.nl

De opbrengst van het support- en partnerprogramma komt o.a. ten goede 
aan een matinee voor bewoners en vrijwilligers in de ouderenzorg in Oss e.o.



Opnieuw is de Osse Opera de organisator en producent van 
een groot opera-galaconcert in theater de Lievekamp. Ditmaal 
met een internationale cast, maar ook met een mooie regionale 
samenwerking.

Zo was de Vereniging Bossche Opera spontaan bereid ons 
koor voor dit concert te komen versterken, zegde het orkest 
Brabant Sinfonia uit Tilburg ook haar medewerking toe en heeft 
de Osse KVA een regionaal blazersensemble gevormd voor een 
verrassende extra bijdrage bij een aantal werken. 
In totaal zo’n 170 (!) musici/zangers werken enthousiast mee 
aan deze uitvoering, waaraan maanden van voorbereiding zijn 
voorafgegaan. 

Dank is ook verschuldigd aan de welzijnsorganisaties in Oss, 
die hun vrijwilligers hebben uitgenodigd om dit unieke concert 
tijdens een matinee bij te wonen. Dank ook aan alle andere 
sponsoren, de staf van theater De Lievekamp en al onze 
medewerkers achter de schermen, die weer een groot 
gedeelte van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld.

Het programma “Viva Verdi” is een beknopt overzicht 
van het leven en werk Van Guiseppe Verdi; één van de 
allergrootste en meest geliefde operacomponisten. Zijn 
prachtige koorwerken verbinden vele mensen die voor 
hun plezier willen zingen en u, als toehoorder, om te 
komen luisteren. 
Namens alle medewerkenden danken wij u voor uw komst 
en wensen wij u een prachtig concert.

Hans R. Ruis
Voorzitter Osse Opera

VOORWOORD 
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Dé specialist in wijn- spijsadvies voor uw kerstdiner.
Ook voor kerstgeschenken voor personeel 

en/of relaties bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij helpen u graag in onze winkel aan de 
Zaltbommelseweg 22 in Oss.

PRODUCTIE & ORGANISATIE
Osse Opera & Ver. Bossche Opera

VORMGEVING & DRUK
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SPONSORING & ADVERTENTIES
Hans Ruis

TECHNIEK
Theater de Lievekamp
Tom van Valen

LICHTPLAN & BELICHTING
Bart Reijnders

CATERING
Horeca De Lievekamp
Mariëtte Radstake

VIDEOREGISTRATIE
EE Productions

FOTOREPORTAGE
Piet Montreé 

VISAGIE
Alice Vergeer

INSTUDERING
Orkest: Paul van Gulick
Banda: Marc Kocken
Bossche Opera: Lex Bergink
Repetitor Osse Opera: Floor Lanz

MUZIKALE LEIDING
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PRODUCTIELEIDING
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& Hans Ruis

Note: Tijdens de uitvoering wordt een
video- en fotorapportage gemaakt.
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Samen vernieuwend bouwen 

www.hendriksbouwenontwikkeling.nl 

Een mooie voorstelling is als 
een goed boek: genieten!
Walstraat 8 Oss  www.derijksoss.nl

Als Vereniging Bossche Opera vinden wij het een eer om 
tijdens het Galaconcert van de Osse Opera, aan het bijzondere 
programma: “Viva Verdi “ medewerking te mogen verlenen. 
Samen zingen en dan in een groot koor geeft extra veel plezier.

Voor beide koren is het een mooie uitdaging om gezamenlijk 
een prachtige Verdi voor het voetlicht te brengen in het Theater 
De Lievekamp in Oss.

De prettige samenwerking en het enthousiasme van beide 
besturen en koren om er iets moois van te maken, is bij 
voorbaat al een garantie dat dit concert een succes wordt. 
De inspirerende dirigent van de Osse Opera speelt hierbij een 
belangrijke rol.

Het zorgvuldig samengesteld programma, de medewerking van 
het orkest en de solisten beloven een unieke muzikale avond.
 
Wij wensen de Osse Opera ook in 
de komende jaren veel succes! 

Namens het koor van V.B.O.

Anneke Schults,
Voorzitter VBO

VOORWOORD 
BOSSCHE OPERA



Elise Caluwaerts studeerde 
gelijktijdig aan de conservatoria 
van Antwerpen (klassieke zang) 
en Brussel (oude muziek), daarna 
aan het Koninklijk Conservatorium 
van Den Haag, waar ze Cum Laude 
afstudeerde.

Elise groeide dankzij haar 
veelzijdigheid en innemende 
persoonlijkheid uit tot een 
veelgevraagde soliste in binnen- en 
buitenland. Lovende perskritieken, 
zoals haar opmerkelijke vertolking 
van Lei in Pascal Dusapins 
kameropera Passion tijdens het 
Sydney Festival 2016: “Belgian 
soprano Elise Caluwaerts impressed 
with her supple sense of line and 
strength, displaying a soaring, pure-
toned top register and richly coloured 
lower register.” (The Australian)

Ook bracht Elise eind 2016 
een cd uit met spectaculair 
coloratuurrepertoire op uitnodiging 
van het St-Petersburg Symphony 
Orchestra. Deze opname was 
een springplank voor nieuwe 
internationale operaprojecten 
zoals Mozarts Don Giovanni (Donna 

Elvira) met het Shanghai Symphony 
Orchestra en Rossini’s Il Barbiere 
di Siviglia (Rosina) in Noorwegen. 
Hoogtepunt was de vrouwelijke 
hoofdrol (Chuan Yun) in de creatie 
van Enjott Schneiders opera Marco 
Polo in Guanghzou Opera (China) in 
mei 2018.  Recent zong Elise de rol 
van Mimi in Puccini’s La Bohème 
tijdens het Copenhagen Opera 
Festival 2019. 

Dat Elise Caluwaerts niet in 
hokjes denkt en graag grenzen 
aftast, bewijzen de talrijke 
multidisciplinaire projecten waar ze 
aan meewerkt. 
In 2015 belichaamde ze de rol van 
Romy Schneider in Elle est Moi und 
Töte Mich, een opera over Romy 
Schneider, specifiek voor haar stem 
geschreven door Joris Blanckaert. 
In 2017 schitterde ze als 
operazangeres tussen de 
Hollywoodsterren in de Britse 
thrillerserie Riviera, in regie van 
Hans Herbots.

Als actrice, zangeres en danseres 
(Elise volgde ook een jarenlange 
opleiding klassieke dans) werkte 
ze mee aan verschillende 
performances, o.a. met 
videokunstenaarscollectief Glowing 
Bulbs tijdens Aurora 2015 in Dallas.

ELISE 
CALUWAERTS  
sopraan



ANDRÉ POST  
tenor

Tenor André Post studeerde aan 
het conservatorium van Zwolle 
en het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag en vervolgde zijn 
studie daarna aan de Operastudio 
te Amsterdam. Hij volgde lessen 
bij Charlotte Margiono. Hij werkte 
samen met dirigenten als: Fabio 
Luisi, Edo de Waart, Paolo Olmi 
Hartmut Haechen,Stephan 
Soltesz,Thomas Dausgaard,Reinbert 
de Leeuw,Xian Zhang,Philippe 
Entremont. Ed Spanjaard,Jaap van 
Zweden en Koen Kessels 

En met regiseurs als :Pierre 
Audi,Robert Carsen,Johannes 
Schaaf,Harry Kupfer Monique 
Wagemakers,Carlos Wagner,Charles 
Edwards,Giuseppe Frigeni,Stephen 
Lawless ,Antony Macdonnald 
en Frank van Laecke. André was 
te gast bij diverse nationale en 
internationale orkesten zoals:Die 
Wiener Symfoniker, Orchestre de 
la Suisse Romande, het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest, het 
Residentie Orkest, het Nederlands 
Philharmonisch, het Radio 
Philharmonisch Orkest, Die Essener

Philharmonie en de IJ salon en 
Camerata Koninklijk Concertgebouw 
Orkest. 

Hij zong diverse lyrische tenor 
rollen in diverse Operahuizen 
en Concertzalen zoals.DNO 
Amsterdam, Grand Theatre de 
Geneve, Bregenzer Festspiele, 
Nationale Reisopera, Aaltotheater 
Essen, Zomeropera Alden Biezen en 
zalen als: Palais des Beaux Arts en 
Flagey in Brussel, de Philharmonie 
am Gasteig in München, Sala 
Giuseppe Verdi in Turijn en het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
Momenteel is hij verbonden aan 
het Badisches Staatstheater te 
Karlsruhe. 



MYLOU MAZALI 
presentatrice en 
mezzo-sopraan

De liefde voor opera werd toevallig 
door Mylou ontdekt toen zij als 
student een bijbaantje als figurant 
aannam bij De Nederlandse 
Opera. Zij besloot om van studie 
te veranderen en studeerde in 
1995 af in muziektheorie en volgde 
zanglessen bij Pieter van den Berg 
en Aafje Heijnis . 

Als koorzangeres werkte zij bij The 
New Israeli Opera ( 1996-1997) en 
De Nationale Reisopera( 1997-1999). 
Als soliste via het Duitse ZBF zong 
zij in theaters van Baden-Baden, 
Saarbrücken en Kassel(1999-2001). 

In 2007 richtte zij een eigen 
operagezelschap op onder de naam 
‘Opera per Tutti’. Inmiddels heeft 
Opera per Tutti grote bekendheid 
gekregen met als hoogtepunten 
optredens tijdens Uitreiking Zilveren 
Anjer (2008), Worldexpo Zaragossa 
(2008), vier keer Bredewegfestivals 
in Amsterdam ( 2010-2013) en 
tijdens het voorprogramma van 
het Prinsengrachtconcert van 
de Avro in augustus 2013 en het 
Grachtenfestival en SAIL in 2015.

Mylou ontwikkelde een kinderopera 
onder de naam ‘Opera per Bambini 
‘The noise of opera’ voor kinderen 
van 8-12 jaar, die in 2007 in première 
ging. In augustus 2011 behaalde 
zij de finale van het prestigieuze 
concours ‘Oper im Berg-Festival’ te 
Salzburg. 

Mylou is een veelgevraagd soliste/
presentatrice bij vele muzikale 
evenementen. Met haar eigen 
“Viva Verdi” programma geeft zij 
lezingen en concerten door het 
hele land. Trouwe bezoekers van 
de Osse Opera zullen zich nog haar 
optreden herinneren tijdens ons 
jubileumconcert in 2017.

Vandaag neemt zij u mee terug in de 
tijd van Giuseppe Verdi.



 

                       Kring gemeente Oss 

Altijd een afdeling dichtbij. 

Voor info mail: bertvos@caiway.nl    

Galliërsweg 15, 5349 AT Oss • 0412-676900
info@vsvandriel.nl • www.vandrielgroep.nl

COMPLEET IN PERSONENVERVOER 
EN AUTOVERHUUR

Longobardenweg 2, 5342 PL  Oss - Tel. (0412) 64 26 94



LA TRAVIATA
Ouverture      Orkest 
“Libiamo”     Elise / André / Koor
“Un di felice”     Elise / André 
“Si ridesta in ciel l’aurora”   Koor
“È strano/Ah fors è lui”   Elise
“Lunge da lei/De’miei bollenti”  André
“Noi siamo zingarelle”   Mylou /koor /
      Mathieu/Hans 

“Di Madride”     Koor   

“Parigi o cara”    Elise / André 
 
AIDA
“Gloria all‘ Egitto”    Koor/Banda 

*) Wijzigingen voorbehouden

Elise Caluwaerts sopraan • André Post tenor

Mylou Mazali mezzosopraan • Hans Ruis bas-bariton

Mathieu Janssen Duijghuijsen bariton

Brabant Sinfonia  m.m.v. K.V.A. Banda
Koor van de Osse – en Bossche Opera

Presentatie Mylou Mazali

NABUCCO
Ouverture      Orkest
“Gli arredi”      Koor 
“Va pensiero sull’ali dorate”   Koor   
 
RIGOLETTO
“Questa o quella”    André 
“Caro nome”     Elise / Carel / Hein / 
      Louis / Mathieu / 
      Richard
“Bella figlia dell’amore”   Elise / Mylou / André
      Matinee: Mathieu
      Avond: Hans 
 
I LOMBARDI
“Gerusalem!”     Koor   

“Componi o cara vergine”/
”In cielo benedetto”    Elise / André /Koor /
      Banda 
“O signore”      Koor  
“Un breve istante”/”Te lodiamo”  Elise / André / Hans
      Koor / Banda 
 
PAUZE

PROGRAMMA GALACONCERT “VIVA VERDI” 10 NOVEMBER 2019 *



In zijn geboorteplaats Millingen aan 
de Rijn komen de eerste muzikale 
impulsen vanuit het fanfarekorps 
en het katholieke kerkkoor. 
Muziekles geven aan kinderen en 
jeugdorkesten dirigeren leiden als 
vanzelfsprekend naar het Stedelijk 
Conservatorium in Arnhem.

Daar studeert Hans aanvankelijk 
orkestdirectie Harmonie en 

Fanfare bij Henk van Lijnschooten, 
vervolgens schoolmuziek en 
koordirectie (einddiploma UM 1984). 
Hierna verdiept hij zich verder in 
repertoirestudie en repetitietechniek 
bij onder meer De Nederlandse 
Opera en de Hilversumse Omroep, 
waar voor hem dirigenten als 
Kenneth Montgomery en Jan Stulen 
grote inspiratiebronnen zijn.

HANS LAMERS  
dirigent

In 1987 neemt hij in Weimar met 
succes deel aan de internationale 
dirigeermasterclass van de 
vermaarde Duitse dirigent Kurt 
Sanderling. Hans is medeoprichter 
van het “Melomaan Ensemble”, 
een symfonisch blaasorkest van 
muziekstudenten dat nu nog steeds 
onder de naam ZomerOrkest 
Nederland jaarlijks een zomertour 
maakt. Samen met componist – 
dirigent Harrie Janssen dirigeert 
hij het ensemble tijdens concerten, 
radio-uitzendingen en cd opnames.

In 1980 wordt hij de jonge chef 
bij het fameuze Gelders Opera 
en Operette Gezelschap (GOOG) 
in Arnhem, een aanstelling die 
zijn verdere ontwikkeling als 
dirigent sterk zou gaan bepalen. 
Daarnaast dirigeert hij ook steeds 
meer orkestmuziek (Oost Gelders 
Symfonie Orkest, Symfonieorkesten 
streekmuziekschool Z-O Veluwe) en 
oratoriumrepertoire.

Zijn brede belangstelling voor 
muziek, grote repertoirekennis en 
pedagogische kwaliteiten voeren 
hem in 1992 naar de landelijke 
koepel voor amateurmuziek te 
Utrecht (SNK, het latere UNISONO- 
Kunstfactor).
In de hoedanigheid van 
stafmedewerker muziektheater 

zet hij zich in voor de verdere 
vorming en ontwikkeling van 
dirigenten, zangers en regisseurs 
en is de stuwende artistieke 
leider van een aantal grote 
muziektheater produkties tijdens 
het Internationale Koor Festival 
(IKF) te Arnhem. Mede hierdoor 
bouwt hij een intensief netwerk op 
met de professionele muziektheater 
bedrijven, met opleidingscentra 
(Opera StudioNederland-Hans 
Nieuwenhuis/Winfried Maczewski) 
en de BOOG. 

Inmiddels is Hans Lamers al 
meer dan 15 jaar vaste dirigent 
van de Osse Opera, naast zijn 
verbondenheid met het Gelders 
Opera en Operette Gezelschap 
(GOOG) en het dirigentschap 
van Toonkunstkoor Zutphen en 
Omstreken en de COV Veenendaal.

Met dit – door hem gekozen 
Verdi programma – spreekt de 
Osse Opera haar waardering uit 
voor zijn onvermoeibare inzet en 
vakmanschap.



Repetitor en concertpianiste Floor 
Lanz studeerde aan het Stedelijk 
Conservatorium te Arnhem, waar 
zij in 1980 het solistendiploma 
voor piano behaalde bij Jacques 
Hendriks, gevolgd door de speciale 
aantekening op dit diploma voor 
kamermuziek en begeleiden/
koorrepetitie bij Elizabeth van Malde 
in 1982. 

Zij volgde masterclasses bij o.a. 
Felix de Nobel en studeerde na 
haar opleiding verder bij Noor 
Relijk Reeds tijdens haar studie 
was ze zeer actief als uitvoerend 
kunstenaar en gaf concerten 
in binnen- en buitenland. Ze 
maakte o.a. een tournee met het 
Wereldjeugdorkest o.l.v. Marcello 
Viotti.

Ze is inmiddels een veelgevraagd 
begeleider van zangers en 
instrumentalisten voor concerten, 
concoursen, masterclasses en 
repertoire-studie, zowel voor 
amateurs als professionals en 
werkte daarbij onder meer met 
zangers als Charlotte Margiono, 
Johannette Zomer en Marco Bakker.

Momenteel is ze vast verbonden als 
repetitor/pianiste bij de Osse Opera 
Vereniging te Oss en oratoriumkoor 
Toonkunst Zutphen.  Verder heeft ze 
haar eigen muziektheatergezelschap 
Tabula Rasa in Apeldoorn.  
Freelance is ze als orkestpianiste 
werkzaam bij Het Gelders Orkest, 
tegenwoordig Phion.

www.verali.nl

Gezichtsbehandelingen
Lichaamsbehandelingen

Massage
Visagie

 
Chopinlaan 12  | 5343 EM Oss  |  06-51874282

   Stoma  |                 Continentie- en retentie     Wond |    
Anaal- en stomaspoelen  |  Diabetes

Gratis servicelijn (0800) 022 07 05  |  www.hooglandmedical.nl

FLOOR LANZ  
repetitor/concertpianiste



Brabant Sinfonia bestaat uit een goede mix van beroepsmusici en 
gevorderde conservatoriumstudenten. Eerste dirigent was Louis Dispa. Van 
1988 tot 2009 nam Pieter Cox het stokje over. In deze periode verzorgt het 
orkest onder meer de in Tilburg beroemde ‘Kruikenconcerten’.

Vanaf 2009 werkt het orkest met gastdirigenten, onder wie Lex Bergink 
en Maurice Luttikhuis. Sinds 2011 is Paul van Gulick de chef-dirigent van 
Brabant Sinfonia.

Een belangrijke taak van Brabant Sinfonia is die van begeleidingsorkest.
Brabant Sinfonia heeft de begeleiding voor een groot aantal opera’s, 
operettes, musicals, cantates en oratoria verzorgd en verheugt zich nu op 
een prachtige Verdi uitvoering in een vol theater de Lievekamp.

www.brabant-sinfonia.nl

Brabant Sinfonia is in 1977 onder de naam ‘Tilburgs Begeleidings Orkest’ 
(TBO) opgericht door de heren Telkamp (directeur Tilburgse Dans- en 
Muziekschool), Clement (directeur Brabants Conservatorium) en Van Dijk 
(componist en docent Brabants Conservatorium). 

Het orkest voorziet sinds die tijd in de behoefte om opera- en 
operettegezelschappen in en amateurkoren Tilburg en omstreken te 
begeleiden bij hun uitvoeringen. Daarnaast profileert Brabant Sinfonia zich 
als symfonieorkest.

Het orkest opereerde aanvankelijk als vereniging onder de vleugels van 
de Tilburgse Dans- en Muziekschool (tegenwoordig ‘Factorium’). In 2000 
ondergebracht in de Stichting TBO.

BRABANT SINFONIA



U rijdt al de Volvo XC40 vanaf €40.975 (consumentenadviesprijs) en de Volvo XC40 T5 Twin Engine vanaf €46.995 of €45.895 (fiscale waarde) 
Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg voor meer informatie de verkoopvoorwaarden op www.volvocars.nl. Gem. verbruik: 1,7 – 7,2 l/100 km  
(52,6 – 13,9 km/l), gem. CO2-uitstoot resp. 38 – 168 g/km.

 vosautobedrijven.nl

Van Voordenpark 23
ZALTBOMMEL
T 0418 515172

Kantsingel 22K
OSS
T 0412 623555

Marconiweg 19
GORINCHEM
T 0183 620577

Mountbattenweg 8
VEGHEL
T 0413 254000

VOLVO XC40
NU MET PLUG-IN HYBRIDE TECHNOLOGIE

De vele malen bekroonde Volvo XC40 is nu ook leverbaar 
met de volledig nieuwe T5 Twin Engine-motor met  

262 pk/193 kW. Een motor die minder CO2 uitstoot, maar 
wel meer performance biedt. Naast het kenmerkende 

design en het doordachte interieur zit deze XC40 
standaard boordevol features die uw leven  

makkelijker maken. Bovendien biedt de XC40 u de  
meest geavanceerde voorzieningen voor veiligheid  
en rijassistentie. Dit maakt de Volvo XC40 T5 Twin 
 Engine een plug-in hybride met oog voor essentie.

VOLVO XC40 T5 TWIN ENGINE
VANAF €46.995 

 VOLVOCARS.NL/XC40

Op verzoek van de Osse Opera verleent een groep blazer van het K.V.A., 
met medewerking van blazers uit de regio, een hele aparte bijdrage aan het 
galaconcert van de Osse Opera. Gezamenlijk vormen zij een “Banda orkest” 
zoals dat in verschillende opera’s van Verdi gebruikelijk was.

Hun spontane medewerking, onder auspiciën van het K.V.A., o.l.v. dirigent 
Marc Kocken, bewijst nog maar eens dat muziek verbindt en kan leiden tot 
een verassende samenwerking.  

Bovenste rij vlnr: Eric van der Lee, Nancy van Bergen, Sietse Vloet, 
Joyce Vlak, Mirjam Roode, Frank van Alebeek, Christel Machielsen, 
Geerten Broeckaert en Linda Hoeijmakers. 
Onderste rij vlnr: Sjoerd van den Berg, Marc Kocken, Marieke Cox en 
Floor Smith. Jasper Kocken (niet op foto).

BLAZERSENSEMBLE KVA



semiscenisch of als concert, dus steeds wordt er naar een bepaald optreden 
toegewerkt. Dat houdt er de spanning in.

Mensen die eens willen komen kijken naar zo’n repetitie, om te zien hoe dat 
gaat als er een nieuw stuk moet worden ingestudeerd en met hoeveel plezier 
we dat doen, die zijn van harte welkom op de woensdagavondrepetitie. 
Ook wie denkt ‘ik zou wel eens willen proberen om mee te doen’ moet zeker 
komen. U kunt zich aanmelden op secretaris@osseopera.nl, dan kunnen 
we u ontvangen maar u kunt ook onaangekondigd binnenlopen en uw 
belangstelling tonen.

Het adres is: Barbaraplein 8 te Oss naast Groene Engel. 
www.osseopera.nl

DE OSSE OPERA

De geschiedenis van de Osse Opera (90 jaar oud) is een geschiedenis van 
plezier in het zingen in koorverband. De laatste 15 jaar is onder leiding van 
de dirigent Hans Lamers het muzikaal niveau en het plezier in het repeteren 
van operamuziek alleen maar toegenomen. 
Zingen is zalig. Het is inspannend en ontspannend en geeft energie. 
Er is aandacht voor (koor-)zangtechniek en voor de expressie die een 
betreffende passage vereist. Opera is spannend en soms komisch drama.

Naast de wekelijkse repetities op woensdagavond vanaf 20.00 uur in ‘de 
Binnenstad’ worden er een paar keer per jaar workshops gehouden waar 
ook de ‘ervaren’ leden veel plezier aan beleven. Ook bij die gelegenheden 
blijkt de Osse Opera een gezellige vereniging. Optredens worden geregeld 
verzorgd: soms scenisch (met spel, regie, decor, grime en al wat erbij hoort), 



De Vereniging Bossche Opera is opgericht in 1961 en is met name gericht 
op het ten gehore brengen van opera-koorwerken. Daarbij is het streven 
éénmaal per twee jaar een scenische opera uit te voeren en in het 
tussenliggende jaar één of meer operaconcerten te verzorgen. Volgend 
jaar zal in openluchttheater De Kersouwe  “Cavalleria rusticana” scenisch 
worden opgevoerd.

Het koor bestaat uit 50 actieve leden en staat onder leiding van dirigent 
Lex Bergink.
www.bosscheopera.nl

VERENIGING 
BOSSCHE OPERA



Oss

 OAMKB Oss beheert 
en automatiseert jouw 
boekhouding, waardoor je 
tot wel 70% tijd bespaart.

Je 
boekhouding 
doen, of 
liever 
ondernemen?

Online administratie

Professional aan je zij

24/7 inzicht in je cijfers

Vaste maandprijs

NEEM NU CONTACT OP!

Sjoerd Lemstra | 06 - 53 37 56 09 | sjoerd.lemstra@oamkb.nl | www.oamkb.nl/sjoerdlemstra

90 dagen sporten voor 90 euro
(+ eenmalig 20 euro inschr� fgeld)

WILT U 
FITTER 

WORDEN?
Kom dan naar FiTNEZZplaza!

Onze medewerkers helpen u graag verder.

Euterpelaan 3a in Oss.
(naast het Golfbad)

wij wensen u een 
fijne voorstelling.

Laat jouw kansen op het internet je 
verwachtingen overtreffen.

Communicatie die zich 
onderscheidt en één op 
één past bij uw doelgroep. 

Effectiviteit is dat wel.

Mooi 
is geen
argument.



Theatermenu Voorgerecht
Italiaanse worst en ham gebakken bavette ....................................................
met pesto confit van eendenbout gerookte zalm op crostini bbq brood 
met tappenade

Theatermenu Hoofdgerecht
Rumpsteak on Stone .................................................................................................................................................
met bijpassende sauzen en aardappelgarnituur
Catch of the day ....................................................................................................................................................................

Theatermenu Nagerecht
Touch of apple ...........................................................................................................................................................................
Appelgebakje met kaneelroomijs en vanillesaus
€ 50,00 voor 2 personen / € 30,00 voor oneven persoon

www.cityhotel.nl     +31 412 633 375.
Wij wensen u een prettige voorstelling!


